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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/061 - Budowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie Bydgosko 
– Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 

 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Andrzej Szulc, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/104/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.; 

2. Mateusz Grynicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.; 

3. Michał Trempała, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/105/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z o. o., 
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Rama – Zastępca Prezesa Zarządu do spraw Eksploatacyjno-Technicznych2 

(dowód: akta kontroli str. 595-602, 1248, 1249) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W kontrolowanym okresie4 MZK prawidłowo zrealizował powierzone mu przez 
Gminę Miasto Toruń następujące zadania w ramach projektu „Integracja sytemu 
transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego  
w Toruniu w ramach BIT City”5: 
− Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto 

(Pl. 18 Stycznia) do Al. Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną 
Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku6; 

− Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego 
tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją 
metropolitalną7;  

− Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego8.  

                                                      
1 Dalej: „MZK”, „Spółka” lub „Zamawiający”. 
2 W okresie od 13 grudnia 2011 r. do 28 lutego 2017 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Janusz Szymański (dalej: „Prezes 

Zarządu”). W skład Zarządu Spółki wchodzili ponadto Piotr Rama – Zastępca Prezesa i Adam Szumlas – Członek Zarządu, 
z którym stosunek pracy wygasł 29 marca 2017 r. Zgodnie z KRS na dzień 10 marca 2017 r. do składania oświadczeń 
w zakresie praw i obowiązków majątkowych nie przekraczających 10 000 zł uprawniony jest każdy członek zarządu 
samodzielnie. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 10 000 zł wymagany 
jest współudział dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem. 

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Lata 2011-2016, a także działania wcześniejsze, jeśli miały wpływ na zagadnienia objęte niniejszą kontrolą. 
5 Dalej: „Projekt”. 
6 Dalej: „Przebudowa torowiska”. 
7 Dalej: „Budowa węzła przesiadkowego”. 
8 Dalej: „Zakup taboru tramwajowego”. 
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MZK wydatkował środki finansowe w wysokościach przewidzianych na te zadania  
i przyczynił się do osiągnięcia założonych w Projekcie wskaźników produktu 
i rezultatu. Realizowane przez MZK inwestycje doprowadziły do poprawy 
zintegrowania publicznego transportu zbiorowego w Toruniu z transportem 
kolejowym (poprzez zmniejszanie uciążliwości przesiadania się między środkami 
komunikacji9) oraz zwiększenia dostępności do środków transportu publicznego 
(poprzez dostosowanie infrastruktury przystankowej dla potrzeb i wymogów osób 
starszych, niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej10). 
Kontrola wykazała jednak, że na wybudowanym węźle przesiadkowym nie 
wykonano części infrastruktury dla osób niepełnosprawnych wymaganej przepisami 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie11, pomimo jej wskazania w programie funkcjonalno-
użytkowym lub projekcie budowlanym. 
Skontrolowane inwestycje przyczyniły się do poprawy wizerunku komunikacji 
publicznej (poprzez polepszenie stanu infrastruktury przystankowej, zakup 
nowoczesnego, niskopodłogowego taboru szynowego), zwiększenia 
bezpieczeństwa pasażerów zbiorowego transportu publicznego w Toruniu (poprzez 
stosowanie w tramwajach i na węźle przesiadkowym Toruń Miasto systemu kamer 
wizyjnych), poprawy standardów informacji o usługach zbiorowego transportu 
publicznego (poprzez udostępnienie zintegrowanej dynamicznej informacji 
o usługach transportu miejskiego i regionalnego na zintegrowanych przystankach 
węzłowych), zwiększenia komfortu podróży publicznym transportem zbiorowym.  

MZK zapewnił właściwe utrzymanie zakupionego taboru oraz przebudowanych 
i wybudowanych obiektów budowlanych. 

Wyboru wykonawców ww. zadań dokonano w trybie przetargu nieograniczonego 
określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12. 
W dwóch z trzech objętych kontrolą zamówieniach prawidłowo opisano ich 
przedmiot. Prawidłowo określono warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria 
oceny ofert. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonano zgodnie z ustalonymi 
kryteriami. Oferty odpowiadały postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia13 każdego z postępowań.  

W badanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych stwierdzono 
następujące nieprawidłowości o charakterze formalnym:  

- niewłaściwy opis części przedmiotu zamówienia obejmującej zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych, bez sporządzenia programu funkcjonalno-
użytkowego, czym naruszono art. 31 ust. 2 Pzp; 

- ustalenie szacunkowej wartości części zamówienia, której przedmiotem było 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, bez określenia kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, czym naruszono art. 33 ust. 1 pkt 2 Pzp; 

- żądanie od wykonawców dokumentów wystawionych nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, czym naruszono § 3 ust. 1 
pkt. 5-6 oraz § 4 ust. 2 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa 

                                                      
9 M.in. poprzez ułatwienie dokonywania bezkolizyjnych przesiadek w nowo wybudowanym węźle przesiadkowym przy dworcu 

PKP Miasto. 
10 M.in. poprzez zakup tramwajów niskopodłogowych, przebudowę platform przystankowych przy węźle przesiadkowym przy 

dworcu PKP Toruń Miasto, zainstalowanie wind prowadzących na te platformy, umieszczenie w chodnikach oznakowania 
dotykowego dla niewidomych i niedowidzących. 

11 Dz. U. Nr 63 poz. 735 ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie obiektów inżynierskich”. 
12 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. Dalej: „Pzp”. 
13 Dalej: „SIWZ”. 
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Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane14, które przewidywały, że zamawiający mógł żądać 
dokumentów wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

W zawartych umowach MZK prawidłowo zabezpieczył swoje interesy na wypadek 
niewłaściwego wykonania zobowiązań przez wykonawców, przewidując m.in. kary 
umowne i gwarancje należytego wykonania umowy. Udzielone zamówienia 
publiczne zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami, w założonych terminach. 
Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez 
wykonawców powierzono Inżynierowi Kontraktu, wyłonionemu w ramach przetargu 
nieograniczonego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Miasto Toruń zawarła 9 grudnia 2013 r. ze Skarbem Państwa – Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych (Instytucją Wdrażającą) umowę  
o dofinasowanie Projektu15.  

W dniu 28 grudnia 2012 r. MZK zawarł z Gminą Miasto Toruń umowę o współpracy 
w zakresie realizacji i rozliczenia realizacji Projektu16. Następujące trzy zadania, 
spośród pięciu17 powierzonych przez Gminę Miasto Toruń do realizacji MZK, zostały 
objęte szczegółowym badaniem w ramach niniejszej kontroli:  
− przebudowa torowiska;  
− budowa węzła przesiadkowego;  
− zakup taboru tramwajowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-25, 44-54, 725-726) 

1. W ramach realizacji zadania polegającego na zakupie taboru MZK przeprowadził 
dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego18.  

(dowód: akta kontroli str. 136-162, 327-351) 

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań BiTz8/E/13 i BiTz8b/E/14 
Zarząd MZK każdorazowo powołał 5-osobową komisję przetargową19. Członkowie 
komisji złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z tych postępowań. 

(dowód: akta kontroli str. 134-135, 163-164, 178, 326, 369 ) 

Zamawiający wszczął postępowania o udzielenie zamówień odpowiednio 5 czerwca 
2013 r. (w postępowaniu BiTz8/E/13) oraz 12 listopada 2014 r. (w postępowaniu 
BiTz8b/E/14), każdorazowo zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu 
publicznie dostępnym w siedzibie i na stronie internetowej MZK oraz w Dzienniku 
                                                      
14 Dz. U. poz. 231 - uchylone z dniem 28 lipca 2016 r. Dalej: „rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów”. 
15 Nr POIS.07.03.00-00-027/12-00. 
16 Nr WGK.TB.13/2012. 
17 Szczegółowy podział zadań zawarty został w załączniku nr 2 do umowy nr WGK.TB.13/2012. MZK zobowiązany został do 

realizacji zadań: 1 - Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia) do 
Al. Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku; 4 - Modernizacja systemu sterowania na linii 
średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego; 5 - Modernizacja pętli tramwajowej Motoarena; 6 - Budowa węzła 
przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport 
publiczny z kolejką metropolitalną BiT-City; 8 - Zakup taboru tramwajowego. 

18 Tj.: [1] przetarg nieograniczony BiTz8/E/13 na zakup taboru niskopodłogowego wraz z dostawą specjalistycznego 
wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno – naprawczego oraz dostosowaniem zajezdni tramwajowej do obsługi 
taboru niskopodłogowego (dalej: „postępowanie BiTz8/E/13”); [2] przetarg nieograniczony BiTz8b/E/14 na zakup czterech 
sztuk taboru tramwajowego niskopodłogowego dwukierunkowego dwustronnego wraz z dostawą specjalistycznego 
wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno – naprawczego, z opcją zakupu dodatkowych maksymalnie dwóch sztuk 
taboru (dalej: „postępowanie BiTz8b/E/14”). 

19 Uchwały Zarządu MZK nr 7/2013 r. z 5 kwietnia 2013 r. oraz nr 6/2014 z 4 lipca 2014 r.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia zawierały dane wymagane art. 41 oraz 
art. 40 ust. 6 pkt. 3 Pzp.  

(dowód: akta kontroli str. 139, 179-180, 352, 370, 371) 

Przedmiot zamówienia w obu postępowaniach został opisany przez Zamawiającego 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych  
i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć 
wpływ na sporządzenie oferty, za wyjątkiem opisu remontu hali głównej zajezdni 
tramwajowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia BiTz8/E/13, co wskazano 
w pkt. 1 ustalonych nieprawidłowości niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Opisu 
przedmiotów zamówienia dokonano za pomocą cech technicznych i jakościowych, 
stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Zawarty  
w SIWZ opis przedmiotu zamówienia odpowiadał zakresowi zadania 
przewidzianemu w Projekcie. W opisie przedmiotu zamówienia nie zawarto zapisów 
mogących utrudniać uczciwą konkurencję. 

(dowód: akta kontroli str. 140-162, 225-274, 275-321, 330-351, 384-488) 

W badanych postępowaniach do SIWZ dołączono specyfikację techniczną objętych 
zamówieniem tramwajów. Zamawiający określił w niej minimalne wymagania 
techniczno-eksploatacyjne taboru, w tym jego wymiary, zdolność przewozową oraz 
parametry ruchowe i konstrukcyjne, w tym także parametry wpływające na 
dostępność i komfort podróży pasażerów. Dotyczyły one zarówno konstrukcji 
mechanicznej, układu napędowego, hamulcowego, jezdnego, jak i wyposażenia 
wagonu20. Zamawiający każdorazowo wymagał zastosowania najlepszych 
dostępnych rozwiązań dotyczących wymagań konstrukcyjnych21. Zamawiający 
określił wymogi dotyczące dostępności tramwajów dla osób niepełnosprawnych22.  

(dowód: akta kontroli str. 225-274, 384-438) 

Zamawiający w opisie przedmiotu obu zamówień określił ponadto warunki obsługi 
serwisowej i naprawczej taboru tramwajowego m.in. poprzez: 
− zobowiązanie wykonawcy do zapewnienia przeglądów serwisowych (w zakresie 

                                                      
20 Parametry te dotyczyły w szczególności: [1] zastosowania okien przedziału pasażerskiego zapewniających dobrą 

widoczność pasażerom stojącym, siedzącym i będącym na wózkach inwalidzkich; [2] wyposażenia części pasażerskiej 
tramwaju w skuteczne układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji zapewniające dobre warunki podróżowania niezależnie 
od pory roku; [3] zapewnienie w całej części pasażerskiej niskiej podłogi, wykładziny antypoślizgowej o dużej trwałości, 
trwałych i widocznie oznakowanych kolorem żółtym lub podświetlonych krawędzi stopni i występów w podłodze; 
[4] izolowanych akustycznie i cieplnie sufitów i ścian wagonu; [5] wyposażenia wnętrza tramwaju w wystarczającą ilość 
uchwytów i poręczy na całej długości wagonu (po obu jego stronach); zapewnienia działania oświetlenia wewnętrznego 
wagonu niezależnego od oświetlenia zewnętrznego i dającego równomierny rozkład światła oraz estetyki (należało 
przewidzieć także system oświetlenia awaryjnego działającego w przypadku zaniku napięcia sieci trakcyjnej); 
[6] dostosowania liczby drzwi do dopuszczalnej liczby miejsc w tramwaju, zapewniającej swobodną wymianę pasażerów na 
przystankach oraz sprawne opuszczanie tramwaju podczas ewakuacji; rozmieszczenia drzwi zapewniającego sprawne 
napełnianie i opuszczanie każdej części tramwaju; [7] zainstalowania w przedziale pasażerskim urządzeń elektroniki 
pokładowej (np. kasowniki elektroniczne, elektroniczne tablice zewnętrzne, automat do sprzedaży biletów, komputer 
pokładowy z wbudowanym urządzeniem zapowiadającym przystanki podłączonym do głośników, radiomodem wraz 
z anteną i modułem GPS umożliwiający odbiór uaktualnianych danych ze stacji bazowej do komputera pokładowego, 
system wizyjnej informacji pasażersko – reklamowej) oraz urządzeń monitoringu (cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego 
opartego na technologii sieciowej transmisji danych Ethernet CCTV IP z możliwością nagrywania dźwięku); [8] zapewnienia 
działania systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym; zapewnienia systemu liczenia pasażerów, 
umożliwiającego przesyłanie rejestrowanych danych w czasie rzeczywistym do centrum dyspozytorskiego. 

21 Konstrukcja tramwaju musiała uwzględniać najnowsze rozwiązania stosowane w dziedzinie technologii i projektowania 
gwarantujące wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo pasażerów, estetykę zewnętrzną i wewnętrzna, komfort 
podróżowania. 

22 Wymogi te dotyczyły w szczególności: [1] wyposażenia wagonów tramwajowych w wolną powierzchnię przeznaczoną dla 
wózków inwalidzkich, z jednym stanowiskiem do mocowania wózka inwalidzkiego (tyłem do kierunku jazdy) oraz 
zapewnienia swobodnego dostępu do tej powierzchni od drzwi tramwaju, tzn. bez żadnych przeszkód (np. kolumn służących 
do trzymania się pasażerów stojących); [2] umieszczenia przy stanowisku do mocowania wózka inwalidzkiego oraz przy 
sąsiadujących z nim drzwiach przycisków sygnalizacyjnych służących do powiadamiania motorniczego o wsiadaniu lub 
wysiadaniu osoby niepełnosprawnej; [3] wyposażenia jednych drzwi dwuskrzydłowych w automatycznie rozkładaną 
platformę dla inwalidy, sterowaną z kabiny motorniczego, z ręczną obsługą tej platformy w przypadku jej awarii; 
[4] zastosowania rozwiązań zapobiegających możliwości ruszenia przez tramwaj przy wysuniętej lub niecałkowicie 
schowanej platformie oraz umożliwiających indywidualne sterowanie przez prowadzącego tramwaj drzwiami 
przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. 
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usług i robocizny) oraz do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej, 
− wskazanie obligatoryjnych rozwiązań technicznych dotyczących konstrukcji 
pojazdu i stosowanie materiałów eksploatacyjnych, 
− określenie poziomu niezawodności (poprzez określenie wskaźników awaryjności 
i wskaźników eksploatacyjnych), 
− określenie szczegółowych warunków gwarancji oraz wymagań w zakresie 
szkolenia personelu warsztatowego,  
− zobowiązanie do dostawy narzędzi i specjalistycznego wyposażenia 
obsługowego oraz pakietu eksploatacyjno-naprawczego zawierającego części 
zamienne tramwajów.  

(dowód: akta kontroli str. 141, 214-223, 225-270, 377-434) 

W obu postępowaniach ustalono dwa kryteria oceny ofert. Każdorazowo były nimi 
cena (odpowiednio 80% i 75%) oraz rozwiązania techniczne23 (odpowiednio 20%  
i 25%). Przyjęte kryteria dotyczyły przedmiotu zamówienia i nie odnosiły się do 
właściwości wykonawcy, w tym do jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej 
lub finansowej, co było zgodne z art. 91 ust. 3 Pzp.  

(dowód: akta kontroli str. 156-158, 345-348) 

W projekcie umowy, stanowiącym każdorazowo załącznik do SIWZ, Zamawiający 
zawarł postanowienia zabezpieczające jego interesy, dotyczące m.in.: obowiązków 
wykonawcy (np. odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, dochowania należytej 
staranności oraz dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym, środkami 
i personelem posiadającym stosowane kwalifikacje, niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu, 
terminu i miejsca odbioru przedmiotu umowy, w tym obowiązku przekazania 
odpowiedniej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej); przeniesienia majątkowych 
praw autorskich, udzielenia licencji na korzystanie z opracowań, dokumentacji 
i oprogramowania, obowiązkowych szkoleń na koszt wykonawcy. Zamawiający 
wskazał ponadto warunki rękojmi i gwarancji, podstawy zmiany i odstąpienia 
od umowy oraz przesłanki egzekucji i wysokość kar umownych. Zamawiający 
unormował zakres swobody wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy przy 
współudziale podwykonawców oraz wyłączył możliwość dokonania przelewu 
wierzytelności (cesji) przez wykonawcę bez swojej pisemnej zgody.  

(dowód: akta kontroli str. 214-224, 377-383) 

Szacunkowa wartość zamówień w obu postępowaniach została ustalona 
na podstawie uproszczonych kosztorysów inwestorskich odpowiednio: dla 
postępowania BiTz8/E/13 – 20 maja 2013 r. na kwotę 102 500,0 tys. zł (25,5 mln 
euro); dla postępowania BiTz8b/E/14 – 6 listopada 2014 r. na kwotę 41 044,4 tys. zł  
(9 714, 9 mln euro). 
Szacunkową wartość przedmiotu zamówień wykazaną w powyższych 
uproszczonych kosztorysach inwestorskich ustalono z należytą starannością 
na podstawie analizy rynku, uwzględniając wyniki przetargów na zakup taboru 
tramwajowego w innych miastach. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 
dokonano zgodnie z art. 35 ust. 1 Pzp, tj. nie wcześniej niż trzy miesiące przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 136-138, 177, 327-329, 368, 548) 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Pzp Zamawiający udostępniał każdorazowo SIWZ na stronie 
internetowej od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

                                                      
23 W szczególności dotyczące: zapewnienia wszystkich miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi (bez podestów); 

usytuowania drzwi równolegle do osi wzdłużnej tramwaju. 
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do dnia upływu terminu na składanie ofert. W obu postępowaniach SIWZ zawierały 
dane wymagane art. 36 Pzp. Informacje zawarte w ogłoszeniach o zamówieniu były 
zgodne z treścią SIWZ. 

(dowód: akta kontroli str. 139, 180, 285-321, 352,371, 439-488) 

W obu postępowaniach jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez 
wykonawcę – Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, 
przy czym w postępowaniu BiTz8b/E/14 była to jedyna oferta, a w postępowaniu 
BiTz8/E/13 jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. W obu przypadkach 
najkorzystniejsze oferty były zgodne z wymogami podanymi w SIWZ,  
a Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, dokonał wyboru najkorzystniejszej 
oferty na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ.  

(dowód: akta kontroli str. 165-174, 181, 188-213, 358, 372) 

Dokumentacja postępowania BiTz8/E/13 była przedmiotem kontroli uprzedniej 
Urzędu Zamówień Publicznych24. W informacji o wyniku kontroli z 20 listopada 
2013 r. poinformowano Spółkę, że nie stwierdzono naruszeń przy udzielaniu tego 
zamówienia. Dokumentację postępowania BiTz8/b/E/14 MZK przesłano do UZP, 
który nie dokonał kontroli uprzedniej przedmiotowego postępowania, ponieważ jego 
wartość była niższa od wskazanej w art. 169 ust. 2 pkt. 2 Pzp25.  

(dowód: akta kontroli str. 175-176, 359-367) 

W wyniku przeprowadzonych postępowań Zamawiający zawarł dwie umowy  
o udzielenie zamówienia, tj.: 
− nr MZK-BiTz8/E/13 z 18 grudnia 2013 r., której przedmiotem była dostawa 
12 sztuk nowych niskopodłogowych wagonów tramwajowych wraz 
ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i pakietem eksploatacyjno-
naprawczym, a także wykonanie prac projektowych i wykonawczych związanych 
z dostosowaniem zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskopodłogowego,  
− nr MZK-BiTz8b/E/14 z 8 kwietnia 2015 r., której przedmiotem była dostawa 
czterech sztuk nowych niskopodłogowych wagonów tramwajowych 
dwukierunkowych dwustronnych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem 
obsługowym i pakietem eksploatacyjno-naprawczym. W umowie tej Zamawiający 
zastrzegł sobie ponadto prawo skorzystania z opcji zakupu kolejnych, maksymalnie 
dwóch tramwajów o identycznych parametrach i wyposażeniu. Zamawiający 
skorzystał z prawa opcji zobowiązując 8 kwietnia 2015 r. wykonawcę 
do dostarczenia kolejnego (piątego) tramwaju w terminie do 30 września 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 214-223, 377-383) 

Treść umów odpowiadała treści wzoru umowy załączonego do SIWZ26, a zakres 
świadczenia wykonawców wynikający z tych umów każdorazowo był tożsamy 
ze zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

(dowód: akta kontroli str. 214-321, 377-488, 560) 

Termin dostawy wszystkich 17 tramwajów zamawiający określił na 30 września 
2015 r. Dostawy poszczególnych pojazdów następowały zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. Strony dopuściły w umowach możliwość zmiany terminów dostaw 
poszczególnych partii tramwajów.  

(dowód: akta kontroli str. 379-380, 535-536, 556-557) 

                                                      
24 Dalej: „UZP”. 
25 Prezes UZP był zobowiązany do przeprowadzenia kontroli, jeżeli wartość postępowania byłaby równa lub przekraczała 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 mln euro. 
26 Po uwzględnieniu zmian wynikających z udzielonych wyjaśnień w trybie art. 38 Pzp. 
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Harmonogram w zakresie realizacji umowy nr MZK-BiTz8/E/13 opracowany przez 
wykonawcę był czterokrotnie zmieniany. Wykonawca zrealizował dostawy  
w uzgodnionym ostatecznie terminie z zachowaniem pierwotnego terminu na 
realizację całego przedmiotu zamówienia objętego tą umową. 

(dowód: akta kontroli str. 556-557, 566-584) 

Przewidziany w umowie nr MZK-BiTz8b/E/14 ostateczny termin dostawy tramwajów 
zmieniono z 30 września 2015 r. na 24 grudnia 2015 r. Zmiany dokonano w związku 
z występującymi w sierpniu 2015 r. wysokimi temperaturami oraz wprowadzonymi 
rozporządzeniem Rady Ministrów27 ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej, które uniemożliwiły terminową realizację przedmiotu zamówienia. Była 
to istotna zmiana postanowień umowy, która został przewidziana w ogłoszeniu  
o zamówieniu oraz SIWZ i została dokonana zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp.  

Wykonawca dostarczył tramwaje w zmienionym terminie. Jeden pojazd dostarczono 
z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do uzgodnionego harmonogramu, co nie 
miało wpływu na prawidłową realizację zamówienia.  

(dowód: akta kontroli str. 383, 501-532 ,535-536, 585-592) 

Dostawa i ostateczny odbiór tramwajów, zgodnie z postanowieniami zawartych 
umów, nastąpiły w siedzibie Zamawiającego. Każdorazowo odbiorów dokonywali 
upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz wykonawcy, sporządzając 
protokoły odbioru przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dostarczony przez 
wykonawcę tabor tramwajowy był zgodny z opisem technicznym zawartym w SIWZ, 
w tym wymogami dotyczącymi dostępności pojazdów dla osób niepełnosprawnych.  

(dowód: akta kontroli str. 549-551, 555, 566-592) 

Według treści protokołów odbioru taboru tramwajowego wykonawca wraz  
z pojazdami dostarczył każdorazowo dokumentację techniczno-eksploatacyjną 
wymaganą w SIWZ. 

(dowód: akta kontroli str. 549-551, 564-565, 573-584, 588-592) 

Dla każdego tramwaju MZK prowadził książkę wagonu tramwajowego, w której 
ewidencjonowano przeglądy serwisowe pojazdów, zgodnie z instrukcją przekazaną 
przez wykonawcę28. Przeglądy, w przewidzianym zakresie, wykonywał wykonawca. 
Zamawiający w książce wagonu tramwajowego ewidencjonował przebieg okresu 
gwarancyjnego, odnotowując m.in. rodzaj uszkodzenia gwarancyjnego oraz okres 
wycofania pojazdu z ruchu. Zgłaszane usterki były usuwane na bieżąco29. Do końca 
2016 r. odnotowano łącznie 287 usterek (od jednej do 39 w poszczególnych 
pojazdach), które wystąpiły w 13 z 17 dostarczonych tramwajów.  

W wyniku przeprowadzonych w toku kontroli oględzin tramwaju o nr bocznym 316 
PESA SWING typ 122NbT Duo stwierdzono, że pojazd był wyposażony 
w udogodnienia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w szczególności 
urządzenia techniczne (wysuwaną rampę o udźwigu 350 kg umożliwiającą wjazd 
osobie poruszającej się na wózku), odpowiednio oznakowane miejsce dla wózka  
z zamontowanym oparciem oraz pasem bezpieczeństwa i poręczą, przycisk służący 
osobie niepełnosprawnej do sygnalizacji zamiaru opuszczenia pojazdu 
skomunikowany z kabiną motorniczego, kontrastowe oznakowanie identyfikujące 
drzwi pojazdu. Ponadto pojazd wyposażony był w system wizualnej i głosowej 
                                                      
27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze 

energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1136). 
28 Wykonawca zgodnie z § 5 ust. 3 umów zobowiązany był dostarczyć dokument określający przewidziany dla pojazdów cykl 

przeglądów, z podaniem planowanej pracochłonności. 
29 Najczęściej pojazd był zwracany do ruchu w tym samym dniu, w jednym przypadku został unieruchomiony na 2 dni oraz w 

jednym przypadku na 3 dni. 
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informacji pasażerskiej. Wskazane urządzenia były sprawne i działały poprawnie. 

(dowód: akta kontroli str. 593-594, 1192, 1193, 1203) 

Zamawiający dokonał rozliczeń finansowych z wykonawcą w terminach i na 
warunkach określonych w umowach. Zapłaty następowały na podstawie faktur VAT 
wystawionych przez wykonawcę po dostarczeniu każdego z elementów przedmiotu 
zamówienia i dokonania ich odbioru przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia 
faktur VAT30 były podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
protokoły odbioru, niezawierające uwag odnośnie wyposażenia i kompletacji 
przedmiotu zamówienia. Zapłata następowała każdorazowo na rachunek bankowy 
wykonawcy w terminie krótszym niż 45 dni od otrzymania faktury VAT, tj. zgodnie  
z postanowieniami umów nr MZK-BiTz8/E/13 oraz nr MZK-BiTz8b/E/14. 
Wykonawcom zapłacono wynagrodzenie w wysokości odpowiednio 92 510,7 tys. zł  
i 46 494,2 tys. zł, które było zgodne z określonym w umowach i w Projekcie. 

(dowód: akta kontroli str. 216-217, 378-379, 496, 556-563, 573-584, 588-592) 

W związku z realizacją umów na Wykonawców nie nakładano kar umownych ani nie 
skorzystano z gwarancji należytego wykonania umowy. Zamawiający obciążył 
wykonawców w 2015 i 2016 r. karami odpowiednio w wysokości 3 760 zł oraz 
130 336 zł w związku z uchybieniem terminu napraw gwarancyjnych31. 

(dowód: akta kontroli str. 549-554, 938-940) 

Łącznie koszty utrzymania środków trwałych nabytych w wyniku realizacji umów  
nr MZK-BiTz8/E/13 i nr MZK-BiTz8b/E/14 poniesione przez MZK w 2016 r. wyniosły 
3 242,0 tys. zł, w tym: 2 977,4 tys. zł (91,8%) - koszty utrzymania taboru 
tramwajowego, 264,6 tys. zł (8,2%) - pozostałe koszty (specjalistyczne wyposażenie 
obsługowe, pakiety eksploatacyjno-naprawcze, specjalistyczny ratowniczy żuraw 
samochodowy i pomost obsługowo-naprawczy). Koszty amortyzacji wyniosły 
1 225,2 tys. zł i stanowiły 37,8% łącznych kosztów utrzymania. 

(dowód: akta kontroli str. 1037-1044) 

2. W ramach realizacji zadania polegającego na przebudowie torowiska 
tramwajowego i budowie węzła przesiadkowego MZK udzielił zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego32, który ogłoszono 25 lipca 2013 r. 
Dokumentacja przedprojektowa dla realizacji tych zadań została przekazana MZK  
21 grudnia 2012 r. i obejmowała studium wykonalności Projektu oraz programy 
funkcjonalno-użytkowe tych zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 26, 27, 603-611) 

W studium wykonalności Projektu dla przebudowy torowiska tramwajowego  
i budowy węzła przesiadkowego przeanalizowano odpowiednio dwa i sześć 
wariantów inwestycyjnych. Dla każdego zadania przeanalizowano także wariant 
bezinwestycyjny. Do realizacji przebudowy torowiska oraz budowy węzła 
przesiadkowego przyjęto warianty, które zgodnie z analizą zaprezentowaną 

                                                      
30 Zamawiający żądał wystawienia oddzielnej faktury dla każdego tramwaju oraz każdego z elementów specjalistycznego 

wyposażenia obsługowego, oraz każdego z elementów pakietu eksploatacyjno-naprawczego. 
31 Kary z tytułu napraw gwarancyjnych trwających powyżej 7 dni przewidywała gwarancja udzielona przez producenta taboru. 
32 Przetarg nieograniczony BiTz1i6 na 1) roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do 

realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach zadań pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej 
od węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia) do Al. Solidarności, poprawiającego dostępność komunikacyjną Zespołu 
Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku” 
oraz „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz 
pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną - BiT-City” objętych Projektem pn. „Integracja systemu transportu 
miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City” (Część A) oraz 2) roboty budowlane, w ramach 
podprojektu I „System zarządzania ruchem drogowym” objętego projektem pn.: „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej  
w Toruniu w latach 2007-2013” wraz z czynnościami towarzyszącymi (Część B) (dalej: postępowanie w sprawie przebudowy 
torowiska tramwajowego i budowa węzła przesiadkowego). 
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w studium wykonalności uzyskały najwyższą łączną liczbę punktów. 

(dowód: akta kontroli str. 28-57, 89-109, 673-682) 

W wyniku przeprowadzonej w studium wykonalności analizy ekonomicznej Projektu, 
którą objęto osiem jego zadań (łącznie z przebudową torowiska i budową węzła), 
ogólny ekonomiczny wpływ Projektu na otoczenie oceniono jako korzystny.  
Stwierdzono, że wartość zdyskontowanych ekonomicznych korzyści w całym 
okresie eksploatacji wyniesie 197 699,8 tys. zł, co uznano za wartość wysoką, 
potwierdzającą konieczność realizacji inwestycji. Wskazano, że największe 
znaczenie wśród korzyści ekonomicznych miały oszczędności kosztów czasu 
pasażerów, stanowiące około 99% wszystkich korzyści ekonomicznych projektu.  
Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto (ENPV)33 projektu wynosiła 
28 345,31 tys. zł., przy uwzględnieniu ujemnych wartości nakładów inwestycyjnych 
oraz kosztów eksploatacji inwestora (kosztów utrzymania infrastruktury). 
W oparciu o współczynnik B/C34 wynoszący 1,15 wykazano, że korzyści wynikające 
z realizacji inwestycji przewyższą koszty związane z jej przeprowadzeniem. 
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji EIRR35 była równa 6,49%  
i przewyższała przyjętą w analizach 5% społeczną stopę dyskonta.  

W wyniku analizy finansowej Projektu wskazano na brak możliwości jego realizacji 
z wykorzystaniem innych źródeł niż dotacyjne. Stwierdzono, że Projekt 
charakteryzuje się nieopłacalnością finansową, co wykluczało finansowanie 
środkami bezpośrednio z rynku finansowego. Stwierdzono jednak, iż ze względu na 
społeczny charakter Projekt powinien zostać zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 58-63, 124,131) 

Przedmiot zamówienia opisano w SIWZ zatwierdzonej przez dwóch członków 
Zarządu Spółki36 wraz z załączonymi do niej programami funkcjonalno-użytkowymi, 
sporządzonymi odrębnie dla każdego zadania. Opisu dokonano za pomocą cech 
technicznych i jakościowych, przy zastosowaniu nazw i kodów określonych we 
Wspólnym Słowniku Zamówień. Zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia był 
zgodny z zakresem zadań dotyczących przebudowy torowiska tramwajowego  
i budowy węzła przesiadkowego przewidzianymi w Projekcie. Programy 
funkcjonalno-użytkowe sporządzono zgodnie z postanowieniami Rozdziału 
4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego37. 

 (dowód: akta kontroli str. 673-724, 726, 727) 

                                                      
33 ENPV (economic net present value) - ekonomiczna wartość bieżąca projektu. Jest to termin używany w analizie 

ekonomicznej będącej etapem analizy kosztów i korzyści; jest to suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści 
[także społecznych (a więc wliczamy tu efekty zewnętrzne, które generuje inwestycja) - podstawowa różnica pomiędzy NPV 
a ENPV] dotyczących bezpośrednich i pośrednich beneficjentów, wyrażona w wartościach pieniężnych, przeliczonych 
według cen rozrachunkowych. ENVP>0 - wartość bieżąca korzyści jest większa niż wartość bieżąca kosztów - projekt 
korzystny (definicja wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) – wg Encyklopedii Zarządzania (opublikowano na 
stronie: https://mfiles.pl/pl/index.php/ENPV stan na dzień 3 lutego 2017 r.). 

34  Koszty/korzyści 
35 IRR (Internal Rate of Return) – „Wewnętrzna stopa zwrotu” jest drugą spośród najczęściej stosowanych metod 

dyskontowych dla oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. IRR jest miarą rentowności inwestycji. Pokazuje rzeczywistą stopę 
zysku z przedsięwzięcia, uwzględniając zmianę wartości pieniądza w czasie. IRR jest stopą procentową, przy której wartość 
wydatków pieniężnych jest równa bieżącej wartości wpływów pieniężnych. A zatem IRR pokazuje, po jakiej stopie 
procentowej zaktualizowane (zdyskontowane) wydatki będą równać się zaktualizowanym wpływom. Tym większy 
odnotujemy dochód z inwestycji, im większa jego wartość. Z drugiej strony - jest to maksymalna stopa kredytu 
inwestycyjnego, który pozwoli jeszcze sfinansować projekt bez straty dla właścicieli - wg Encyklopedii Zarządzania 
(opublikowano na stronie: https://mfiles.pl/pl/index.php/Wewn%C4%99trzna_stopa_zwrotu stan na dzień 3 lutego 2017 r.). 

36 Prezesa i Zastępcy Prezesa  
37 Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, dalej: „rozporządzenie w sprawie dokumentacji projektowej”. 
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W programie funkcjonalno-użytkowym budowy węzła przesiadkowego przewidziano 
rozwiązania mające na celu poprawę standardu obsługi i bezpieczeństwa 
podróżnych, w tym osób niepełnosprawnych38.  

(dowód: akta kontroli str. 721, 722, 727-729) 

Szacunkową wartość zamówienia na przebudowę torowiska i budowę węzła 
przesiadkowego ustalono 20 czerwca 2013 r., na podstawie planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 Pzp.  

(dowód: akta kontroli str. 603, 739-754, 938-940) 

Przy wyborze wykonawcy zamówienia na przebudowę torowiska i budowę węzła 
przesiadkowego zastosowano kryterium najniższej ceny.  

Prezes MZK poinformował, że nie zastosowano innych kryteriów odnoszących 
się do takich parametrów jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, 
koszty eksploatacji, czy serwis m.in. dlatego, że zamówienie miało zostać 
zrealizowane w trybie „projektuj i buduj" i te parametry oraz cechy przedmiotu 
zamówienia musiały zostać określone „z góry" przez Zamawiającego 
w dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności w programie funkcjonalno-
użytkowym. Technologie w zakresie oddziaływania na środowisko określała 
szczegółowo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedmiotowej inwestycji, która stanowiła również załącznik do programu 
funkcjonalno-użytkowego. Prezes MZK wskazał, iż zdaniem Zamawiającego termin 
wykonania zamówienia nie mógł stanowić dodatkowego kryterium oceny ofert. Jako 
uzasadnienie podał, że inwestycja realizowana była w centrum miasta 
i Zamawiający obawiał się wystąpienia wielu trudności zarówno na etapie 
opracowywania samego projektu budowlanego, pozyskiwania decyzji pozwolenia 
na budowę, jak i prowadzenia robót budowlanych. Było to związane 
m.in. z możliwością wystąpienia na terenie placu budowy obiektów historycznych, 
które wymagałyby szczegółowej inwentaryzacji przez archeologów. Uznano więc, 
że wprowadzenie terminu wykonania zamówienia jako kryterium oceny ofert 
mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której wykonawcy oferowaliby nierealne 
do dotrzymania terminy realizacji zamówienia w celu uzyskania większej liczby 
punktów w trakcie oceny ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 624, 691, 742, 755-757)  

Interesy MZK zabezpieczono m.in. poprzez zawarcie w SIWZ zapisów dotyczących: 
- rękojmi za wady, której okres obowiązywania miał wynieść 24 miesiące 

od wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości prac i robót objętych umową;  
- gwarancji jakości, której okres na prace i roboty objęte zamówieniem wynosił 

60 miesięcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości prac i robót objętych 
                                                      
38 M.in.: a) powiązanie Placu 18 Stycznia z wybudowanymi peronami tramwajowymi na ul. Traugutta poprzez budowę kładki; 

schody z kładki na perony tramwajowe i płd. chodnik ul. Traugutta wraz z windami, które miały być przystosowane także do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, niedosłyszących i niedowidzących; b) budowę nowych peronów tramwajowych przy 
kładce wraz pochylniami, wiatami przystankowymi i osłonami przeciwrozbryzgowymi, dostosowanego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - wysokość peronu 0,22 m ponad poziom główki szyny (co związane było z tym, że drzwi pojazdów 
niskopodłogowych otwierają się na wysokości 0,3 m) oraz wykonanie pasa ostrzegawczego w kolorze kontrastującym 
(żółtym/czerwonym) spełniających jednocześnie funkcję oznakowania dotykowego dla niewidomych, wraz z pasami przed 
krawędziami schodów i wind; c) zastosowanie w obrębie przejść dla pieszych obniżonych krawężników i pasów 
bezpieczeństwa wykonanych z płyt z wypustkami lub rowkami, antypoślizgową nawierzchnię chodników, pochylni, 
spoczników, schodów oraz peronów tramwajowych; d) budowę ścieżek rowerowych wraz z wiatą na rowery; e) wykonanie 
tras oznakowania dotykowego dla niewidomych i niedowidzących i oznaczenie miejsc niebezpiecznych jak krawędzie 
schodów, peronów, jezdni, przejścia dla pieszych. Trasy miały umożliwić niewidomym zachowanie właściwego kierunku przy 
pomocy trzymanej; f) zamieszczenie dynamicznej informacji pasażerskiej w węźle przesiadkowym tj., dwóch niezależnych 
systemów o ruchu pociągów i tramwajów; g) zamontowanie monitoringu wizyjnego w węźle przesiadkowym; 
h) umieszczenie przy wszystkich schodach w miejscach publicznych (gdzie spodziewana była obecność rowerzystów) gdzie 
nie było wind o wymiarach umożliwiających przewożenie roweru, metalowych rynien o przekroju "U", umożliwiających 
transport roweru po schodach. 
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umową; 
- kar umownych: za zwłokę w wykonaniu przedmiotu kontraktu oraz za zaniechanie 

usunięcia wad lub opóźnienie usunięcia wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
netto wykonawcy za każdy dzień opóźnienia; za brak zgłoszenia podwykonawcy  
w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wykonawcy; 

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ustalono w wysokości 10% 
wartości brutto przedmiotu umowy. 

Zamawiający dopuszczał możliwość powierzenia wykonania określonych robót 
objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom. Wykonawca był zobowiązany 
do przedstawienia Zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami. 
Zmiana podwykonawcy lub umowy z podwykonawcą wymagała uprzedniej zgody 
Zamawiającego.  

W ogólnych warunkach kontraktu określono zasady przejęcia przez MZK robót,  
a w programach funkcjonalno-użytkowych poszczególnych zadań, stanowiących 
załączniki do umowy, określono zasady odbioru robót dotyczące odbioru: robót 
zanikających i ulegających zakryciu; częściowego; końcowego; pogwarancyjnego 
oraz przeglądu technicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 696-697, 762, 763, 825-878) 

Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie przebudowy torowiska i budowy węzła 
przesiadkowego wywieszano na tablicy w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono 
na jego stronie internetowej oraz przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich w dniu 23 lipca 2013 r. Ogłoszenie zostało opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 lipca 2013 r. Ogłoszenie 
zawierało dane wymagane art. 41 oraz art. 40 ust. 6 pkt. 3 Pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 606, 612-672, 729) 

W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie przebudowy torowiska i budowy 
węzła przesiadkowego Zarząd MZK powołał komisję przetargową. Według treści 
oświadczeń złożonych przez członków komisji nie podlegali oni wyłączeniu z tych 
postępowań. 

(dowód: akta kontroli str. 604, 605, 726) 

Oferta złożona w postępowaniu na przebudowę torowiska i budowę węzła 
przesiadkowego, wybrana przez Zamawiającego była zgodna z wymaganiami 
SIWZ.  

(dowód: akta kontroli str. 607-610, 726, 739-754) 

Dokumentacja postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy torowiska 
oraz budowy węzła przesiadkowego nie była przedmiotem kontroli uprzedniej UZP. 

(dowód: akta kontroli str. 538, 544) 

Z wybranym wykonawcą zawarto 28 listopada 2013 r. umowę39, której treść 
odpowiadała treści wzoru umowy załączonego do SIWZ, a zakres świadczenia był 
tożsamy ze zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie.  

(dowód: akta kontroli str. 610, 730, 825-878) 

Koncepcję projektową przebudowy torowiska i budowy węzła przesiadkowego 
opracowano na etapie przygotowania dokumentacji projektowej zamówienia. 
Wykonawca opracował projekt tymczasowej organizacji ruchu. Dla opracowanego 
projektu budowlanego wykonawca uzyskał opinie, uzgodnienia, warunki  

                                                      
39 Nr MZK.DB-BiTz1i6/E/13 
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i pozwolenia stanowiące podstawę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę  
i zatwierdzeniu projektu budowlanego. W dniu 18 sierpnia 2014 r. dokonano 
zgłoszenia robót do organów nadzoru budowlanego40. Wykonawca opracował 
dokumentację geologiczno-inżynierską, opinię geotechniczną wraz z dokumentacją 
badań podłoża gruntowego dla potrzeb modernizacji układu drogowego i torowiska 
tramwajowego oraz mapę zasadniczą do celów projektowych. Projekt budowlany 
(wszystkie branże) oraz projekt wykonawczy (wszystkie branże) zawierały opis 
istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 

(dowód: akta kontroli str. 539, 545, 730, 731, 882-929) 

MZK zweryfikował przedłożoną przez wykonawcę dokumentację projektową pod 
kątem zgodności z ustaleniami programów funkcjonalno-użytkowych, które 
stanowiły załączniki do umowy z 28 listopada 2013 r. Projekt budowalny (wraz z 
decyzją zatwierdzającą projekt oraz decyzją o pozwoleniu na budowę), a także 
projekty wykonawcze zostały przekazane przez wykonawcę odpowiednio w terminie 
ośmiu i dziesięciu miesięcy, tj. w terminach przewidzianych w SIWZ. 

 (dowód: akta kontroli str. 680, 836, 850, 879-937, 941-969) 

Projekt budowlany zawierał opis dostępności dla osób niepełnosprawnych41, który 
odpowiadał postanowieniom SIWZ. 

 (dowód: akta kontroli str. 721, 722, 727-729, 734-735, 882-920) 

W projekcie budowlanym zaprojektowano przystanki tramwajowe oraz przejścia dla 
pieszych na całym obszarze przebudowy o szerokości od 4 m do 6 m oraz założono 
maksymalne pochylenie podłużne chodników do 6% co dotyczyło dojść do przejść 
dla pieszych, zjazdów, itp. Na dojściu do kładki nad ul. Romualda Traugutta od 
strony południowej przewidziano pochylnię (zaplanowano 6% nachylenia pochylni), 
a zejście na perony oraz na chodnik od strony północnej – schodami oraz przy 
użyciu wind, tj. zgodnie z § 59 ust. 2 rozporządzenia w sprawie obiektów 
inżynierskich.  

Zgodnie z Projektem węzeł miał zostać wybudowany jako zintegrowany węzeł 
przesiadkowy przy dworcu kolejowym Toruń Miasto, co miało umożliwić bezkolizyjną 
przesiadkę ze środków komunikacji publicznej, przede wszystkim tramwajów, 
na komunikację kolejową. W Projekcie przewidziano realizację tego założenia 
m.in. poprzez zaprojektowanie miejsc postojowych, w tym dla niepełnosprawnych, 
autobusów i rowerów (parking typu Bike and Ride), przystanków komunikacyjnych 
oraz systemów informacyjnych umożliwiających zapoznanie z rozkładem jazdy.  

(dowód: akta kontroli str. 49, 735, 882-920) 

MZK przekazało Wykonawcy teren budowy w dniach 31 lipca 2014 r., 11 września 
2014 r. oraz 29 października 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 731) 

                                                      
40 Tj. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu. 
41 W projekcie budowlanym przewidziano m.in.: [1] cztery miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na ul. Plac 

18 Stycznia; [2] ułożenie przed wszystkimi przejściami dla pieszych i na krawędzi peronów pasów bezpieczeństwa; [3] 
zastosowanie w rejonie projektowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto płytek kierunkowych dla 
osób niedowidzących prowadzących do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Plac 18 Stycznia i ul. Traugutta oraz od 
kładki dla pieszych do głównego wejścia do budynku dworca kolejowego Toruń Miasto; [4] lokalizację elementów małej 
architektury (tj. mebli ulicznych, pachołków, koszy itp.) tak, aby nie utrudniały ruchu pieszych; [5] budowę schodów 
dwubiegowych z podjazdem dla wózków i poręczą; [6] zastosowanie wind, m.in. dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dla 
skomunikowania peronów przystanków tramwajowych oraz chodników pod obiektem z poziomem kładki dla pieszych nad ul. 
Romualda Traugutta; [7] stosowanie na kładce dla pieszych na czole i podnóżku pierwszego oraz ostatniego (?) stopnia 
schodów każdego z biegów schodowych okładziny granitowej w kolorze żółtym, a przed pierwszym stopniem i na podnóżku 
ostatniego stopnia stosowanie okładziny, która powinna mieć guzkowate wykończenie powierzchni wyczuwalne pod 
stopami; [8] wybudowanie platform peronowych na wysokości 0,22 m powyżej główki szyny. 
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MZK zapewnił nadzór nad wykonywaniem obowiązków wykonawcy, m.in. powołując 
Inżyniera Kontraktu, którego wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. 
Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należało m.in.:  
- przejęcie w imieniu MZK obowiązków zorganizowania oraz kontrolowania procesu 

inwestycyjnego;  
- reprezentowanie MZK na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi 
normami; 

- wykonywanie bieżącej kontroli jakości i ilości wykonywanych robót; 
- sprawdzanie i odbiory robót zakrywanych i zanikających, próby, badanie i odbiory 

robót oraz montaż urządzeń teletechnicznych; 
- udział w odbiorze końcowym budowy; 
- pełnienie funkcji koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego oraz 

zapewnienie odpowiedniego zespołu osób składającego się z: Kierownika zespołu 
(Inżyniera Rezydenta), Menedżera kosztów oraz Inspektorów nadzoru 
dla wszystkich branż. 

W toku inwestycji Wykonawca zgłaszał Inżynierowi kontraktu wykonanie 
poszczególnych zakresów robót za pomocą „Zgłoszenia do odbioru”. Na „Zgłoszeniu 
do odbioru” inspektorzy nadzoru poszczególnych branż potwierdzali wykonanie 
zgłaszanych robót, a inżynier kontraktu podejmował decyzję odnośnie akceptacji 
zgłoszenia do odbioru. Inspektorzy nadzoru poszczególnych branż dokonywali 
odbiorów robót, w tym ulegających zakryciu i częściowych. Jakość wykonanych 
robót stwierdzano m.in. na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
wykonawcę, dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, sprawozdań z badania 
laboratoryjnego, świadectw odbioru, protokołów prób, deklaracji właściwości 
użytkowych oraz deklaracji i certyfikatów zgodności.  

Inżynier Kontraktu, zgodnie z umową zawartą z MZK, był zobowiązany – w razie 
konieczności, po uprzedniej akceptacji MZK – do przygotowania zleceń badań 
jakościowych w instytucjach specjalistycznych. Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa 
MZK na etapie realizacji robót nie było konieczności zlecania dodatkowych badań 
jakościowych przez Inżyniera Kontraktu. 

Zgodnie z umową wszelkie dokumenty Wykonawcy miały być przechowywane  
i pozostawać pod opieką i dozorem Wykonawcy do czasu przejęcia ich przez 
Zamawiającego. 

 (dowód: akta kontroli str. 731-734, 777-824, 836, 854-855, 938-940, 1021-1036) 

Inżynier Kontraktu w toku inwestycji informował MZK o braku zagrożeń 
dla terminowej realizacji zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 733) 

Do umowy z dnia 28 listopada 2013 r. wprowadzono aneksami trzy zmiany, które 
nie stanowiły istotnych zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 Pzp. MZK 
nie udzielił wykonawcy zamówień dodatkowych oraz nie zlecał wykonania robót 
dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 730, 734, 852) 

W dniu 14 października 2015 r. dokonano komisyjnego odbioru końcowego robót 
wykonanych w ramach przebudowy torowiska i budowy węzła przesiadkowego.  
W pracach Komisji uczestniczyli przedstawiciele MZK, Inżyniera Kontraktu, 
Wykonawcy, Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, Urzędu Miasta Torunia.  
Wykonawca przekazał do dokonania odbioru dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą. 
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Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją 
z 29 września 2015 r. udzielił pozwolenia na użytkowanie przebudowanego 
torowiska i wybudowanego węzła. Decyzję wydano po przeprowadzonej kontroli 
obowiązkowej zakończonej budowy, która wykazała brak wykonania 
zaprojektowanej zieleni oraz elementów małej architektury. Brakujące roboty 
wykonano do 12 października 2015 r., tj. przed zakończeniem prac Komisji. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Grodzkiego w Toruniu 
zaświadczeniem z 24 września 2015 r. poinformował, że nie zgłosił sprzeciwu 
do zawiadomienia o zakończeniu budowy, co pozwalało na przystąpienie 
do użytkowania wybudowanych obiektów.  

(dowód: akta kontroli str. 735-737, 873, 970-995) 

Przebudowę torowiska i budowę węzła przesiadkowego zrealizowano zgodnie  
z założeniami SIWZ. Osiągnięto właściwości funkcjonalno-użytkowe określone  
w programie funkcjonalno-użytkowym, m.in. w zakresie układu funkcjonalnego 
węzła przesiadkowego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą torowo-peronową, 
w tym parametrów dostosowujących perony do osób niepełnosprawnych. W ramach 
węzła przesiadkowego utworzono parking dla rowerów (typu Park and Bike) 
zadaszony wiatą, parking dla samochodów osobowych z wydzielonymi miejscami 
dla osób niepełnosprawnych oraz dla autobusów.  

W toku kontroli NIK stwierdzono brak wydzielenia pasa ruchu dla osób 
niepełnosprawnych na pochylni prowadzącej do kładki nad ul. Traugutta, który 
powinien być wyposażony w obustronną balustradę z dwiema dodatkowymi 
poręczami, oraz niewłaściwe oznaczenie schodów prowadzących z kładki na 
przystanki tramwajowe, wykonanie tras kierunkowych dla osób niewidomych 
wyłącznie z jednego rowka i brak zastosowania na skrzyżowaniu tych tras 
elementów z oznakowaniem punktowym („guzki").  

W toku oględzin wybudowanego węzła przesiadkowego przeprowadzonych przez 
NIK z udziałem specjalistów42 stwierdzono m.in., że tablica dynamicznej informacji 
pasażerskiej na peronie tramwajowym została wyposażona w funkcjonalność 
zapowiedzi głosowych, przydatną dla osób niewidomych oraz słabowidzących. 
Jednocześnie zwrócono uwagę na następujące, występujące na tym węźle 
niedogodności: 

a) brak kontrastowego oznakowania tras kierunkowych oraz podpór zadaszenia; 
b)  zastosowanie słabo wyczuwalnych elementów guzkowatych pasa 

ostrzegawczego na krawędziach chodnika oraz przed przejściem dla pieszych  
w obrębie przystanków tramwajowych; 

c) brak trasy kierunkowej prowadzącej do dźwiękowych elementów systemu 
informacji pasażerskiej uruchamianych samodzielnie przez podróżnych; 

d) zastosowanie mało kontrastujących elementów na krawędziach chodnika; 
e) brak zamieszczenia tablic kierunkowych przy biegach schodowych na kładkę, 

wskazujących drogę do wind dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (z poziomu peronów tramwajowych). 

Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że na etapie tworzenia programu funkcjonalno-
użytkowego jego autor na bieżąco konsultował się z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja. MZK w zakresie węzła przy Dworcu Toruń 
Miasto kontaktowało się z fundacją na rzecz osób niepełnosprawnych „Arkadia" oraz 

                                                      
42 W dziedzinach: oceny dostosowania węzłów przesiadkowych, przystanków komunikacji miejskiej, przejść dla pieszych oraz 

pojazdów do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową; orientacji przestrzennej i bezpiecznego samodzielnego 
poruszania się osób niewidomych i słabowidzących; oceny dostosowania węzłów przesiadkowych, przystanków komunikacji 
miejskiej, przejść dla pieszych oraz pojazdów do potrzeb osób niewidomych; oceny dostosowania węzłów przesiadkowych, 
przystanków komunikacji miejskiej, przejść dla pieszych oraz pojazdów do potrzeb osób słabowidzących. 
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Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego ds. niepełnosprawnych. Efektem prowadzonych konsultacji było 
dołączenie do programu funkcjonalno-użytkowego „Wytycznych dotyczących 
projektowania bez barier” oraz „Zaleceń w zakresie dostosowania dróg  
i infrastruktury Województwa Kujawsko-Pomorskiego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych”. Prezes Zarządu podał, że po zakończeniu robót 
przedstawiciele przedmiotowych instytucji nie testowali zastosowanych rozwiązań 
dla osób niepełnosprawnych. Odnosząc się do niedogodności opisanych powyżej  
w lit. a), b), d) Prezes Zarządu wyjaśnił, iż spowodowane były znaczną ilością 
zalegającego piasku z tzw. utrzymania zimowego. Z informacji uzyskanych z MZD  
w Toruniu piasek miał zapewnić bezpieczeństwo wszystkich pasażerów i chronić 
przed poślizgiem w razie opadów śniegu. MZK usunęło piasek z peronów, 
poprawiając tym samym kontrast płytek „bąbelkowych” oraz ich wyczuwalność.  

W wyniku ww. oględzin NIK stwierdzono również, że obiekty wchodzące w skład 
węzła przesiadkowego, tj. plac przed dworcem PKP Toruń Miasto wraz z terenem 
zielonym, kładka nad ul. Traugutta, perony tramwajowe, a także windy, tablice 
systemu informacji pasażerskiej, wiaty przystankowe, ławki, kosze na śmieci były 
w dobrym stanie, sprawne i nie nosiły znamion uszkodzenia lub dewastacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 979-1017,1018, 1019, 1184-1203, 1205, 1232) 

W okresie od 21 czerwca do 12 lipca 2016 r. dokonano rocznych przeglądów 
gwarancyjnych, którymi objęto infrastrukturę: drogową (wykazano 21 usterek), 
torową (wykazano 20 usterek), sanitarną (bez usterek), konstrukcyjno-budowlaną, 
elektroenergetyczną i techniczną (wykazano 3 usterki), sieci trakcyjnej (wykazano 
4 usterki). Udział w przeglądach wzięli przedstawiciele MZK, Miejskiego Zarządu 
Dróg w Toruniu, Inżyniera Kontraktu, wykonawcy. Inżynier Kontraktu wystawił 
12 grudnia 2016 r. „Świadectwo wykonania robót”, czym zaświadczył, 
że wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z kontraktu. 

(dowód: akta kontroli str. 738, 873, 993) 

Zgodnie z klauzulą 14.7 „Zapłata” zawartą w Warunkach Szczególnych Kontraktu, 
MZK zapłacił Wykonawcy kwoty poświadczone w świadectwach płatności w ciągu 
30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty 
wraz z fakturą VAT. Wykonawcy zapłacono łącznie 52 629,0 tys. zł wynagrodzenia, 
które było zgodne ze wskazanym w umowie z 28 listopada 2013 r. oraz 
przewidzianym w Projekcie. 
W związku z realizacją umowy na Wykonawcę nie nakładano kar umownych 
ani nie skorzystano z gwarancji należytego wykonania umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 827, 861, 1020-1036) 

W 2016 r. poniesiono łączne koszty utrzymania przebudowanego torowiska  
i wybudowanego węzła przesiadkowego w wysokości 1 868,2 tys. zł. Koszty 
poniesione przez MZK wyniosły 1 719,8 tys. zł, w tym: 462,8 tys. zł. (26,9%) - koszty 
amortyzacji, 1 093,1 tys. zł (63,6%) - ubezpieczenia, podatki i opłaty. 

Infrastruktura drogowa43 została przekazana w użytkowanie Miejskiemu Zarządowi 
Dróg w Toruniu, który poniósł koszty w wysokości 139,5 tys. zł. Część 
infrastruktury44 przekazano w użytkowanie również Urzędowi Miasta Torunia, który 

                                                      
43 Przekazana infrastruktura obejmowała: jezdnie drogowe z miejscami parkingowymi; system chodników i ścieżek rowerowych 

z wygrodzeniami i barierami drogowymi; platformy peronowe wraz z wyposażeniem; obiekty małej infrastruktury: wiaty, 
kosze na śmieci, ławki; kanalizację deszczową wraz z podczyszczalniami wód deszczowych; oświetlenie drogowe; kładkę 
dla pieszych nad ul. Traugutta w zakresie przeprowadzenia przez Miejski Zarząd Dróg przeglądów technicznych 
podstawowych i rozszerzonych przewidzianych ustawą Prawo Budowlane. 

44 Przekazana infrastruktura obejmowała: odtworzone trawniki wzdłuż ulic: ul. Wały gen. Sikorskiego, ul. Szumana, pl. św. 
Katarzyny, ul. Warszawska, ul. Traugutta, ul. Bulwar Filadelfijski i ul. Św. Jakuba; skwery zieleni na ul. Skrzyńskiego  
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poniósł koszty jej utrzymania w wysokości 8,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1037-1054) 

MZK przeprowadził działania promocyjne mające na celu upowszechnienie 
informacji o wkładzie środków Unii Europejskiej w realizację Projektu. Zrealizowane 
przez MZK działania były zgodne z zaplanowanymi we wniosku o dofinasowanie 
Projektu45. 

(dowód: akta kontroli str. 74-76, 737-738, 1055-1081, 1125-1129) 

W wyniku zrealizowania przez MZK opisanych powyżej inwestycji osiągnięto 
przewidziane w Projekcie cele zadań, tj.: 
- w ramach przebudowy torowiska tramwajowego (zadanie 1 Projektu) polepszono 

stan techniczny tzw. linii średnicowej w Toruniu; 
- w ramach budowy węzła przesiadkowego (zadanie 6 Projektu) wybudowano węzeł 

przesiadkowy przy dworcu kolejowym Toruń Miasto, umożliwiający bezkolizyjną 
przesiadkę ze środków komunikacji publicznej, przede wszystkim tramwajów, 
na komunikację kolejową; 

- w ramach zakupu taboru tramwajowego (zadanie 8 Projektu) zakupiono tabor 
tramwajowy niskopodłogowy, składający się z taboru trójczłonowego  
i pięcioczłonowego. 

Realizacja powyższych zadań miała wpływ na osiągnięcie następujących 
wskaźników Projektu: 
a) długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (tor 

pojedynczy) – 3,51 km; 
b) liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej –17 sztuk; 
c) systemy komunikacji miejskiej objęte telematyką – dwie sztuki, z tym 

że w ramach badanych zadań zrealizowano jedną sztukę; 
d) pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej – 2890 osób; 
e) liczba zbudowanych obiektów „bike & ride” - dwie sztuki, z tym że w ramach 

badanych zadań zrealizowano jedną sztukę. 

Zgodnie ze sporządzanym przez MZK raportem46 realizacja tych zadań miała 
bezpośredni wpływ na osiągnięcie założonych w Projekcie wskaźników rezultatu: 
- dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski - 

osiągnięto47 w stopniu 99,61%; 
- oszczędność czasu podróży pasażerów komunikacji miejskiej – osiągnięto48  

w stopniu 99,97%; 
- oszczędność kosztów eksploatacyjnych pojazdów – osiągnięto49 w stopniu 

100,94%. 

(dowód: akta kontroli str. 4-25, 53, 54, 1151-1183) 

                                                                                                                                       
i pomiędzy pl. 18 Stycznia i ul. Traugutta wraz z nasadzeniami drzew i krzewów i systemem nawadniania; fontannę 
wybudowaną na skwerze zieleni przy Placu 18 Stycznia; monitoring wizyjny CCTV – urządzenia wchodzące w skład 
monitoringu. 

45 Działania promocyjne obejmowały m.in.: a) wykonanie tablic informacyjnej i pamiątkowej; b) wdrożenie strony internetowej  
i forum BiT-City; c) wytworzenie materiałów drukowanych tj. broszury, foldery, plakaty, album oraz wydawnictwo edukacyjne; 
d) filmy informacyjno-promocyjne dotyczące Projektu; e) promocję w mediach tj. emisję spotów promocyjnych w radio, 
emisję filmu informacyjnego w telewizji; f) publikacji artykułów w Internecie; g) promocję zewnętrzną projektu tj. promocję na 
telebimach typu LED oraz billboardach; kampanię plakatową na uczelni wyższej, przystankach tramwajowych; reklamę 
zewnętrzną na tramwaju oraz w środkach komunikacji miejskiej; h) mini wystawy w nowych tramwajach; i) informacje 
prasowe; j) zorganizowanie konferencji prasowych; k) pogadanki w przedszkolach i szkołach; l) promocję Projektu podczas 
Dni Torunia, Dni Otwartych MZK; m) konkurs plastyczny dla dzieci. 

46 Załącznik do raportu stanowiło opracowanie Wyznaczenie wskaźników rezultatu dla projektu „Integracja sytemu transportu 
miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BIT City” wykonanego przez 
Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATINUM”. 

47 Zakładano dodatkową liczbę pasażerów 5 660 356 w jednym roku, a osiągnięto 5 638 196. 
48 Zakładano oszczędność w wysokości 9 481 762,70 zł, osiągnięto 9 478 552,44 zł. 
49 Zakładano oszczędność kosztów w wysokości 6 639 841,63 zł, osiągnięto 6 702 021,60 zł. 
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Realizacja Projektu została skontrolowana przez Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych, będące Instytucją Wdrażającą PO IŚ. W wyniku kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości finansowych. W wyniku kontroli sformułowano 
dziewięć zaleceń pokontrolnych, które zostały wdrożone. 

(dowód: akta kontroli str. 1082-1150) 

Realizowane przez MZK zadania przebudowy torowiska, budowy węzła 
przesiadkowego i zakupu taboru tramwajowego były spójne z założeniami 
podstawowych dokumentów strategicznych dotyczących transportu publicznego 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: 
- Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego50,  
- Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta 

Torunia na lata 2013-203551, 
- Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji 

bydgosko-toruńskiej ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego 
obszaru metropolitalnego na lata 2010-201552. 

Założenia te dotyczyły stworzenia zintegrowanego systemu zrównoważonego 
aglomeracyjnego transportu publicznego, stanowiącego alternatywę dla komunikacji 
indywidualnej, uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wspólny 
standard usług przewozowych. Inwestycje realizowane przez MZK stanowiły część 
jednego z pięciu projektów należących do grupy BiT-City53.  

Określone w Projekcie cele realizowanych przez MZK przedsięwzięć były spójne 
ze wskaźnikami określonymi w ww. dokumentach strategicznych dotyczących 
transportu publicznego. Dotyczyły one celów: 
a) jakościowych, w tym m.in.: 

- zwiększenia stopnia integracji różnych form komunikacji pasażerskiej 
w mieście, 

- stosowania ułatwień w dostępie do publicznego transportu zbiorowego,  
- dążenia do zapewnienia wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej,  
- poprawy wizerunku transportu publicznego, 

b) jak i ilościowych, w tym: 
- zwiększenia liczby pasażerów komunikacji tramwajowej, 
- skrócenia czasu podróży pasażerów. 

 (dowód: akta kontroli str. 1226-1230) 

Od początku 2016 r w Toruniu nie funkcjonowała żadna linia tramwajowa 
obsługiwana wyłącznie przez tabor wysokopodłogowy, co było jednym z założeń 
Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta 
Torunia na lata 2013-2035. 

(dowód: akta kontroli str. 564, 565 ,1227-1228) 

Punkt sprzedaży biletów na terenie węzła Toruń Miasto nie zapewniał ich sprzedaży 
w sposób ciągły54. MZK zawarło w imieniu Gminy Miasta Toruń umowę na 
dystrybucję biletów55 z przedsiębiorcą prowadzącym punkty sprzedaży, w tym punkt 

                                                      
50 Uchwała nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia 

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (Dz. Urz.  
WK-P z 2014 r., poz. 2766) 

51 Uchwała nr 630/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 października 2013 r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013 – 2035 (Dz. Urz. WK-P z 2013 r., poz. 3199). 

52 Uchwała nr 549/2013 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2013 r. 
53 BiT-City – podstawowy projekt rozwoju transportu publicznego w regionie bydgosko-toruńskim w ramach Zintegrowanego 

Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla Aglomeracji Bydgosko-Toruńskiej. 
54  Podmiot prowadzący punkt sprzedaży wg stanu na 13 stycznia 2017 r. sprzedawał bilety, a wg stanu na 8 marca 2017 r. 

sprzedaży takiej nie prowadził. 
55  Umowa z dnia 21 stycznia 2013 r. 
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na terenie ww. węzła. Z treści umowy nie wynikało jednak, aby przedsiębiorca miał 
obowiązek utrzymywania określonego stanu i rodzaju biletów w punkcie sprzedaży. 
Według wyjaśnień Piotra Ramy Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjno-Technicznych 
MZK nie posiada instrumentów prawnych, które pozwalałyby mu egzekwować 
dystrybucję biletów we wszystkich punktach sprzedaży przewidzianych w umowie, 
w tym na terenie węzła Toruń Miasto. 
Według danych MZK56 na obszarze węzła przesiadkowego Toruń Miasto nie ma 
innego punktu sprzedaży57, w którym można byłoby dokonać zakupu biletu 
komunikacji miejskiej. Prezes Zarządu MZK wskazał, że na terenie węzła 
planowano instalację biletomatu w ramach  Projektu „System Bilet Metropolitalny 
BiT-City dla Bydgosko - Toruńskiego obszaru Metropolitalnego", który nie został 
jednak wdrożony58. Zastępca Prezydenta Miasta Torunia poinformował, że z uwagi 
na zmniejszającą się liczbę punktów sprzedaży biletów od stycznia 2010 r. 
umożliwiono zakup biletu u obsługi pojazdu przez całą dobę w każdym pojeździe 
komunikacji miejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 1232, 1233, 1244-1247, 1251, 1256, 1259) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Opis przedmiotu zamówienia BiTz8/E/13 w części dotyczącej dostosowania hali 
napraw do nowego taboru tramwajowego, obejmujący zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych, nie został przez Zamawiającego sporządzony w sposób 
określony w art. 31 ust. 2 Pzp, tj. za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.  

Program funkcjonalno-użytkowy należało opracować zgodnie z Rozdziałem 4 
„Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego” rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji projektowej. Powyższa część przedmiotu zamówienia obejmowała 
roboty budowlane oraz prace projektowe. 

(dowód: akta kontroli str. 141-142, 269-270, 568) 

Prezes Zarządu MZK wyjaśnił m.in., że opis przedmiotu zamówienia w zakresie 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych zawarto w załączniku nr 1 (opis 
przedmiotów zamówienia) do SIWZ, był on wystarczająco szczegółowy, biorąc pod 
uwagę zakres przedmiotowych robót, co potwierdził brak wniosków o wyjaśnienie 
treści SIWZ oraz brak roszczeń wykonawcy zarówno finansowych, jak i do terminu 
wykonania zamówienia. Wskazał, że w tym postępowaniu największy udział 
wartościowy miała dostawa taboru tramwajowego niskopodłogowego oraz urządzeń 
do obsługi taboru, więc zastosowanie miały przepisy Pzp dotyczące dostaw, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 Pzp59. Dodał, że dostosowanie hali napraw włączono 
do przetargu na dostawę taboru z uwagi na ścisły związek funkcjonalny obu tych 
zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 537-538, 541-545) 

NIK zauważa, że zgodnie z art. 31 ust. 2 Pzp, jeżeli przedmiotem zamówienia było 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa 
budowlanego60, zamawiający miał obowiązek opisać przedmiot zamówienia za 
pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający nie dysponował w tym 
względzie swobodnym uznaniem, albowiem według § 15 rozporządzenia w sprawie 

                                                      
56  Według stanu na 8 marca 2017 r. 
57  MZK nie był zobowiązany do zorganizowania takiego punktu sprzedaży. 
58  MZK nie był podmiotem  realizującym Projekt „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko - Toruńskiego obszaru 

Metropolitalnego. 
59 W brzmieniu na dzień 5 czerwca 2013 r.   
60 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dokumentacji projektowej, program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 
szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 
Należy przy tym zauważyć, że zawarty w treści załącznika nr 1 do SIWZ opis 
przedmiotu zamówienia w zakresie dostosowania hali napraw do nowego taboru 
tramwajowego nie odpowiadał zakresowi programu funkcjonalno-użytkowego. 
Natomiast art. 6 Pzp określał, jak należało postąpić w przypadku udzielania 
zamówień mieszanych. Jednak zasadnicze znaczenie dla określenia przedmiotu 
zamówienia mają art. 29-35 Pzp, w których unormowano zasady oznaczania 
przedmiotu zamówienia i ustalania jego szacunkowej wartości. Przepisy tych 
artykułów należy zastosować w pierwszej kolejności, gdyż przy ich pomocy możliwe 
jest zdefiniowanie zakresu każdego rodzaju zamówienia wielorodzajowego (dostaw, 
usług, robót budowlanych) oraz ich szacunkowej wartości. Dopiero po takim zabiegu 
należało stosować art. 6 Pzp, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej  
z 1 sierpnia 2008 r.61  

2. Szacunkową wartość części zamówienia BiTz8/E/13, której przedmiotem było 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania hali 
napraw do obsługi taboru niskopodłogowego, ustalono bez określenia kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, czym naruszono art. 33 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 138) 

Prezes Zarządu MZK wyjaśnił m.in., że biorąc pod uwagę zakres prac projektowych  
i budowlanych dla tej części zamówienia nie było konieczne opracowywanie 
szczegółowego kosztorysu. Zamawiający wskazał ponadto na swoje doświadczenie 
oraz przeprowadzone rozeznanie rynku. 

(dowód: akta kontroli str. 537-538, 547-548) 

NIK zauważa, że w zakresie szacowania wartości zamówienia na zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych, zamawiający nie ma innej możliwości niż określenie 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  
w programie funkcjonalno-użytkowym. Ograniczenie to wynika wprost z art. 33  
ust. 1 pkt. 2 Pzp, a jego stosowanie ma charakter obligatoryjny, co potwierdza 
przytoczony w pkt. 1 ustalonych nieprawidłowości wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej.  

W ocenie NIK, na skutek powyższego zaniechania, Zamawiający – stosując 
kryterium wartościowe – zdefiniował zakres zamówienia wielorodzajowego, bez 
dostatecznego rozeznania, tj. bez prawidłowego ustalenia wartości poszczególnych 
części zamówienia. Wskazać przy tym należy, iż stosowanie kryterium 
wartościowego ma charakter następczy, tj. wymaga uprzednio prawidłowego 
ustalenia wartości poszczególnych części zamówienia. Odejścia od stosowania Pzp 
w tym względzie nie uzasadniają żadne okoliczności, w tym dotyczące cech 
indywidulanych Zamawiającego. 

3. W postępowaniu w sprawie przebudowy torowiska tramwajowego i budowy 
węzła przesiadkowego żądano dokumentów wystawionych nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, czym naruszono § 3 ust. 1 
pkt. 5-6 oraz § 4 ust. 2 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie 
rodzajów dokumentów, które przewidywały, że zamawiający mógł żądać 
dokumentów wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
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Zgodnie z postanowieniami SIWZ żądano:  
a) od wykonawców aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-11 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert (w pkt. 7.2.5.-7.2.7. SIWZ); 
b) od wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriom 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
− dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzającego odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono 
wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w pkt. 7.4.1. SIWZ), 

− zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w pkt. 7.4.2 SIWZ) 

(dowód: akta kontroli str. 687, 688) 

Prezes MZK wyjaśnił m.in., że w dokumentacji przetargowej omyłkowo wskazano 
krótsze niż 6 miesięcy terminy ważności niektórych dokumentów. Terminy ważności 
dokumentów określały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i zamawiający 
uznałby za prawidłowe dokumenty złożone zgodnie z treścią rozporządzenia 
niezależnie do omyłek w dokumentacji przetargowej. 

(dowód: akta kontroli str. 538-539, 543-544) 

4. Na wybudowanym węźle przesiadkowym nie wykonano części infrastruktury dla 
osób niepełnosprawnych wymaganej przepisami rozporządzenia w sprawie 
obiektów inżynierskich, programem funkcjonalno-użytkowego bądź projektem 
budowlanym. 

Dotyczyło to: 
a) braku wydzielenia pasa ruchu dla osób niepełnosprawnych na pochylni 

prowadzącej do kładki nad ul. Traugutta, który powinien być wyposażony  
w obustronną balustradę, o odstępie między poręczami 1 m, a balustrady 
powinny mieć dwie dodatkowe poręcze umieszczone na wysokości 0,75 m  
i 0,9 m od płaszczyzny ruchu, co było wymagane § 133 ust. 2 pkt. 1  
w zw. z § 133 ust. 5 rozporządzenia w sprawie obiektów inżynierskich; 

b) braku oznaczenia schodów prowadzących z kładki na przystanki tramwajowe  
w sposób założony w pkt. 6.7.7. „Projektu budowlanego kładki nad ul. Traugutta 
– branża mostowa”, w którym przewidziano na czole i podnóżku pierwszego oraz 
ostatniego stopnia schodów każdego z biegów schodowych stosowanie 
okładziny granitowej w kolorze żółtym, a przed pierwszym stopniem  
i na podnóżku ostatniego stopnia stosowanie okładziny, która powinna mieć 
guzkowate wykończenie powierzchni wyczuwalne pod stopami, co stanowiło 
także naruszenie § 134 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 lit. a rozporządzenia  
w sprawie obiektów inżynierskich; 

c) wykonania tras kierunkowych dla osób niewidomych i niedowidzących wyłącznie 
z jednego rowka, podczas gdy zgodnie z pkt. 5.2.2.6 „Oznakowanie dotykowe 
dla niewidomych” programu funkcjonalno-użytkowego budowy węzła 
przesiadkowego trasy kierunkowe powinny być o powierzchni rowkowanej 
(„rowki”), tj. trasa powinna być zbudowana z kliku równoległych rowków; 

d) niezastosowania na skrzyżowaniu tras kierunkowych dla osób niewidomych  
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i niedowidzących elementów z oznakowaniem punktowym („guzki"), co było 
wymagane w pkt. 5.2.2.6 „Oznakowanie dotykowe dla niewidomych” programu 
funkcjonalno-użytkowego budowy węzła przesiadkowego. 

(dowód: akta kontroli str. 721,722, 899-906) 

Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że od strony północnej kładka była kontynuacją ciągu 
pieszego o pochyleniu podłużnym początkowo 3%, dalej na odcinku od przyczółka 
do pierwszej podpory pochylenie to wzrasta do 6% i zgodnie z § 45 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie62 6% jest to maksymalne pochylenie, jakie może mieć chodnik lub 
samodzielny ciąg pieszych, a pochylnie należy stosować przy większych 
pochyleniach, z czego wywiódł, że na dojściu do kładki nie zastosowano pochylni. 
Wskazał, że w toku kontroli poprawiono oznakowanie na schodach kładki, które 
pokryto żółtą, akrylową farbą drogową z mikrokulkami szklanymi w celu 
zróżnicowania powierzchni. 
Podniósł, że zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego „oznakowanie 
dla niewidomych składa się z tras kierunkowych o powierzchni rowkowanej 
(„rowki”)”. Trasa o powierzchni rowkowej prowadzi z budynku dworca na peron 
autobusowy (wyjście z budynku dwie trasy rowkowe, na pozostałej trasie jeden 
rowek), na kładce znajdują się dwie trasy kierunkowe o powierzchni rowkowej. 
W jego opinii spełnia to kryteria wymienione w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Wskazał, iż w celu zminimalizowania utrudnień dla osób niewidomych 
na przedmiotowej trasie, w uzgodnieniu z przedstawicielami środowisk osób 
niewidomych, zostanie rozważony montaż listew kierunkowych dedykowanych dla 
osób niewidomych mocowanych do płyt granitowych; 
Odnośnie oznakowania dla niewidomych na skrzyżowaniach tras wskazał, 
że zgodnie z programem składa się m.in. z elementów oznakowania punktowego 
(„guzki"). W jego opinii wybrukowana wokół skrzyżowania rowków nawierzchnia 
z kamienia, która posiada inną strukturę umożliwiającą jej rozpoznanie, spełnia 
założenia programu funkcjonalno-użytkowego. Podał, że w celu zminimalizowania 
utrudnień dla osób niewidomych MZK podejmie działania mające na celu wymianę 
przedmiotowej kostki kamiennej o zróżnicowanej strukturze na płyty „bąbelkowe". 

 (dowód: akta kontroli str. 1204, 1231-1236) 

NIK zauważa, że przedmiotowa kładka dla pieszych jest obiektem wymienionym  
w § 59 ust. 1 rozporządzenia w sprawie obiektów inżynierskich, natomiast zgodnie  
z § 59 ust. 2 dojście do kładki stanowi m.in. pochylnia, na której powinien być 
wydzielony opisany powyżej pas ruchu wyposażony w odpowiednie balustrady  
z właściwymi poręczami. W ocenie NIK trasy kierunkowe powinny składać się z kilku 
rowków na całej długości trasy i nie można uznać, że powierzchnia jest rowkowana 
w sytuacji, gdy na dwóch przeciwległych brzegach pochylni zastosowano po jednym 
rowku. Odnośnie oznaczenia skrzyżowań tras kierunkowych nie można uznać 
położenia kostki brukowej wokół skrzyżowania za tożsame z zastosowaniem 
na skrzyżowaniu oznakowania punktowego przewidzianego w programie 
funkcjonalno-użytkowym. Niezastosowanie na przecięciu tras wyczuwalnego 
oznakowania powoduje brak właściwej informacji dla osób niewidomych 
i słabowidzących, co potwierdziły oględziny węzła przesiadkowego przeprowadzone 
przy udziale specjalistów. 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli63, wnosi o wykonanie na węźle przesiadkowym 
wymaganej infrastruktury zapewniającej ułatwienie dostępności osobom 
niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej zdolności poruszania się.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz, dnia        kwietnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Andrzej Szulc 

główny specjalista kontroli państwowej 
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